
 
 

Mindfulness 

Vinterretreat	i	stilhed	5.-6.	februar	2016 

Forestil	dig…	 

at	 sidde	med	 et	 tæppe	 om	 skuldrene	 foran	 pejsen	 i	 den	 dejligste	 stue	med	 havudsigt….ingen	 der	 kræver	
noget	af	dig,	intet	der	skal	præsteres.	Måske	har	du	gået	en	tur	langs	vandet	og	sidder	nu	med	en	god	kop	
the	og	ser	ind	i	ilden.	I	stilhed. 

Med	dette	vinterretreat	har	du	en	sjælden	mulighed	for	at 

• trække	stikket	ud	og	få	en	pause	fra	hverdagens	daglige	forpligtelser,	gøremål	og	forstyrrelser 
• være	i	stilhed	–	med	dig	selv	og	med	nærværet	i	en	gruppe,	der	vil	det	samme 
• styrke	din	evne	til	at	være	til	stede	i	nuet 
• give	din	krop	og	dit	sind	fornyet	opmærksomhed 
• opdage	at	tanker,	bekymringer,	smerter	m.v.	er	ligesom	

begivenheder	og	ikke	’hele’	dig 

Du	får	 

• en	afslappet	hjemlig	atmosfære	i	eksklusive	og	rolige	rammer 
• komfort	i	charmerende	eneværelser	med	eget	bad	og	toilet 
• skønne,	nærende	måltider 
• direkte	adgang	til	smuk	natur	

ved	havet	samt	hotellets	
badeafdeling 

• kaffe/the,	vand,	frugt,	snacks	
m.v.	i	pauserne 

• to	kompetente	mindfulness-
instruktører	der	guider	dig	
gennem	stilheden 

 



Program		  

Fredag	 formiddag	 får	 du	 tid	 til	 at	 ankomme,	 nyde	 en	 kop	 the	 eller	 kaffe,	 hvorefter	 vi	 byder	 velkommen.	
Stilheden	indledes	efter	en	grundig	introduktion	og	indføring	i	rammerne	for	retreatet,	og	resten	af	dagen	og	
aftenen	bliver	du	 guidet	 i	 forskellige	mindfulness	meditationer.	 	Vi	 spiser	 et	 dejligt	 aftensmåltid	 sammen	 i	
stilhed. 

Lørdag	morgen	starter	med	blid	mindful	yoga	og	herefter	morgenmad	og	igen	guidet	meditation.	Stilheden	
brydes	sidst	på	formiddagen,	og	vi	deler	og	udforsker	erfaringer	og	indtryk	fra	døgnet,	der	er	gået.		Vi	holder	
pauser	undervejs,	og	du	får	tid	på	egen	hånd	til	hvile	og	gåture	samt	til	at	benytte	sauna,	dampbad	og	tyrkisk	
bad	i	hotellets	badeafdeling.		

 

Hvem	kan	deltage? 

Alle	kan	deltage	 i	dette	retreat.	Har	du	allerede	en	fast	meditationspraksis,	eller	har	du	stiftet	bekendtskab	
med	mindfulness,	giver	 retreatet	gode	muligheder	 for	 fordybelse.	Hvis	du	er	ny	eller	har	holdt	en	 længere	
pause	fra	meditation,	er	dette	muligheden	for	at	skabe	et	(nyt)	fundament	for	din	personlige	praksis.	Der	er	
på	retreatet	mulighed	for	individuelle	samtaler	med	en	instruktør.	

 

Instruktører 

Alia	Abusinni	Ingerslev	(f.	1973)	justmindful.dk 

Nysgerrig	og	søgende,	tvivlende	og	glad	er	de	mest	fremtrædende	ord	i	forhold	til	min	
tilgang	til	livet	–	lige	nu.	De	er	omskiftelige	og	afløser	hinanden	i	en	lind	strøm.	 

Jeg	 er	 gift	 på	 20.	 år	 og	mor	 til	 tre	 dejligt	 udfordrende	drenge.	Oprindelig	 uddannet	
jurist	 og	 advokat	 og	 har	 levet	 et	 liv	 med	 et	 arbejdstempo	 og	 stressniveau,	 som	
fortsatte	et	godt	stykke	 ind	 i	privatlivet.	Herefter	har	 jeg	været	direktør	 i	eget	 firma	

med	4	ansatte.	Jeg	er	uddannet	MBSR	instruktør	og	underviser	i	MBSR	(Mindfulness	Based	Stress	Reduction).	
Jeg	 integrerer	 det,	 jeg	 underviser	 i	 min	 dagligdag,	 og	 jeg	 deltager	 løbende	 i	 supervision,	 mindfulness-
arrangementer,	 herunder	 meditationsgrupper	 og	 foredrag	 om	 forskningen	 bag	 mindfulness	 samt	 på	
stilhedsretreats	i	Danmark	og	udlandet.	

 

Stina	Landø	Bavnhøj	(f.	1969)	stinabavnhoj.dk	 

Mindfulness	 og	meditation	 er	 gennem	de	 senere	 år	 blevet	 en	 fuldt	 integreret	 del	 af	
min	 dagligdag.	 Fordi	 jeg	 kan	 mærke	 hvilken	 forskel	 det	 gør.	 I	 perioder	 i	 mit	 liv	 har	
tanker	 om	 sund	 livsstil	 været	 styrende	 i	 mine	 valg	 og	 fravalg.	 I	 dag	 oplever	 jeg	 en	
lethed	 i	mit	 forhold	 til	 sundhed,	 en	 opmærksomhed	 på,	 når	 det	 ”tager	mig”,	 og	 en	
nysgerrighed	 når	 gamle	 mønstre	 overtager.	 Stilhedsretreat,	 pilgrimsvandringer	 og	
daglig	meditationspraksis	har	bl.a.	medvirket	til	det.	 

Oprindelig	er	jeg	uddannet	lærer	og	har	undervist	på	privatskole.	I	dag	har	jeg	på	4.	år	
selvstændig	virksomhed,	og	har	mere	end	20	års	erfaring	med	at	guide	og	coache	andre	mennesker	til	mere	
glæde	og	overskud	 i	 livet.	Er	uddannet	MBSR-instruktør,	og	holder	mig	 løbende	opdateret	ved	deltagelse	 i	
meditationsgrupper	 og	 nyeste	 forskning	 indenfor	 mindfulness.	 Jeg	 tilbyder	 MBSR-kurser,	 retreats,	 1:1	
relationscoaching,	 personlig	 træning	 og	 holdundervisning	 med	 bl.a.	 pilates	 og	 mindful	 yoga,	 og	 har	 bl.a.	
afholdt	tre	”Kvinde	løft	dit	liv”-kurser,	træning-kost-mindset-kurser	på	Mallorca. 



Det	praktiske 

Dato:	Fredag	den	5.	februar	kl.	10	til	lørdag	den	6.	februar	2016	kl.	12.30 

Sted:	Gilleleje	Badehotel,	Hulsøvej	15,	3250	Gilleleje 

Pris:	Kr.	2.950	som	inkluderer 

• Overnatning	 i	eneværelse	 i	 fin	badehotel-stil	med	eget	bad	og	toilet.	To	af	værelserne	er	med	delt	
toilet	og	bad.	Værelser	fordeles	efter	først-til-mølle-princippet. 

• Veltilberedte	og	nærende	måltider	(frokost	og	middag	fredag,	morgenmad	lørdag) 
• Snacks,	frugt,	vand,	the/kaffe	i	pauserne	og	om	aftenen 
• Undervisning	ca.	8	timer	i	en	lille	gruppe 
• Mulighed	for	at	dele	dobbeltværelse	og	opnå	300	kr.	i	rabat	pr.	person 

 
Tilmelding 

Tilmeld	dig	på	mail@stinabavnhoj.dk	eller	justmindful@outlook.dk	og	skriv	navn,	adresse,	tlf.nr.	samt	et	par	
ord	 om	 din	 erfaring	 med	 mindfulness	 og	 meditation.	 Du	 vil	 herefter	 modtage	 en	 mail	 med	
betalingsoplysninger.	Din	plads	er	sikret,	når	vi	har	registreret	din	indbetaling.	Ultimo	januar	vil	du	modtage	
yderligere	praktiske	oplysninger	om	retreatet. 

Antal	pladser:	max.	10.	Dato	for	seneste	tilmelding:	28.	januar	2016.	Tilmeldingen	er	bindende.	 

Bliver	du	forhindret,	er	du	er	velkommen	til	at	overdrage	din	plads	til	en	anden.	Dog	skal	vi	orienteres	herom	
senest	 3	 dage	 inden	 retreatets	 start.	 I	 tilfælde	 af	 at	 retreatet	 aflyses,	 vil	 det	 fulde	 beløb	 naturligvis	 blive	
refunderet. 

Har	du	spørgsmål,	inden	du	tilmelder	dig,	er	du	meget	velkommen	til	at	kontakte	Alia	på	tlf.	60879460	eller	
Stina	tlf.	61703173. 

Om	Gilleleje	Badehotel 

Gilleleje	 Badehotel	 blev	 opført	 i	 1908.	 Atmosfæren	 er	
bevaret	gennem	den	nænsomme	renovering	af	hotellet,	
som	er	sket	gennem	tiden.	Hotellet	 ligger	på	toppen	af	
en	30	m	høj	klint	ved	det	nordligste	punkt	på	Sjælland,	
kaldet	 Gilbjerghoved.	 Herfra	 er	 der	 en	 rigtig	 fin	 udsigt	
over	 vand	og	 land.	Badehotellet	består	 af	 et	hovedhus	
og	 nogle	 separate	 huse.	 Hotellet	 er	 lyst	 og	 hyggeligt	
med	 almueblå	 og	 hvid	 som	 de	 gennemgående	 farver.	
Rundt	omkring	er	pejse,	der	selvfølgelig	tændes	op	i	om	
vinteren.	 Værelserne	 er	 hyggelige	 i	 badehotel-stil	med	
eget	 bad	 og	 toilet.	 Fra	 undervisningslokalet	 har	 vi	
havudsigt	 og	 direkte	 adgang	 til	 et	 lille	 udendørs	
område.	 Også	 her	 tændes	 der	 op	 i	 pejsen,	mens	 vi	 er	
der,	så	vi	både	mærker	lyset	og	varmen. 

Vi	har	adgang	til	“egen”	stue.	Stuen	ligger	i	Strandhuset,	
og	også	her	er	der	pejs	og	udsigt	til	havet. 
Lige	 udenfor	 hotellet	 ligger	 vandrestien,	 Gilbjergstien,	 hvor	 man	 kan	 gå	 en	 dejlig	 tur,	 mærke	 den	 friske	
havluft	og	nyde	udsigten	over	havet.		
Læs	evt.	mere	generelt	om	hotellet	og	se	flere	billeder	på	gillelejebadehotel.dk 
	


